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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2022  

PHILOSOPHY 
PAPER: PHIG-II 

Time Allotted: 3 Hours Full Marks: 100 
The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর করেব। 

All symbols are of usual significance. 

 Group-A
িবভাগ-ক 

 Answer Question No. 1 & 2 and any two from the rest within 300 words each 
১নং ও ২নং p  এবং অবিশ  য- কােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৩০০ শেbর মেধ  দাও 

1. Answer any five questions within two sentences each from the following: 
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর pিতিট dিট  বােক র মেধ  দাওঃ 

2×5 = 10

(a) What is objective method? 
পযর্েবkণ পdিত কােক বেল ? 

(b) Name the attributes of sensation.
সংেবদেনর ধমর্gিলর নাম উেlখ কেরা। 

(c) What is meant by forgetting? 
িবsৃিত বলেত িক েবাঝােনা হয় ? 

(d) What is the difference between adequate stimulus and inadequate stimulus? 
পযর্াp উdীপক ও অপযর্াp উdীপেকর মেধ  পাথর্ক  িক ? 

(e) What are the processes involved in perception?
pত েkর মেধ  িক িক pিkয়া অn র্k ? 

(f) Define Memory. 
sৃিতর সংjা দাও। 

(g) What is dream-work? 
spkিত কােক বেল ? 

(h) Are mind and consciousness co-extensive?
মন এবং েচতনা কী সমব াপক ? 

(i) What is the meaning of the term ‘Gestalt’?
‘েগsাl’ শbিটর অথর্ িক ? 

(j) What is I.Q? 
বুd  কােক বেল ? 
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2. Answer any two questions within 100 words each from the following:  

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ১০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
5×2 = 10

(a) Describe the nature of perception.
pত েkর srপ বণর্না কেরা। 

(b) What is ‘information processing’ theory of memory?
sৃিত সmেকর্ ‘তথ  সংে ষণ’ তttিট কী ? 

(c) Discuss in brief Freud’s theory of Dream.
েয়েডর spতtt সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(d) What is the distinction between subconscious and unconscious mind? 
অবেচতন ও িনjর্ান মেনর পাথর্ক  কেরা। 

  
3. What is sensation? Explain classification of sensation. What is the relation 

between sensation and perception? – Discuss. 
সংেবদন কােক বেল ? সংেবদেনর ে ণীিবভাগ ব াখ া কেরা। সংেবদন ও pত েkর মেধ  সmকর্ কী ? – 
আেলাচনা কেরা। 

2+5+8

  
4. Discuss Gestalt theory of Perception.

pত k সmেকর্ েগsাl মতবাদ আেলাচনা কেরা। 
15

  
5. What is Unconscious? What are the proofs for the existence of Unconscious? – 

Explain. 
িনjর্ান sর কী ? িনjর্ান sেরর অিsেtর সপেk যুিkgিল কী ? – আেলাচনা কেরা। 

2+13

  
6. Explain and examine Pavlov’s Conditional Reflex theory of learning. 

িশখন সmেকর্ প াভলেভর সােপk pিতবতর্ িkয়াবাদ ব াখ া ও িবচার কেরা। 
15

  

 GROUP-B
িবভাগ-খ 

 Answer Question Nos. 7 and 8 and any two from the rest 
৭ নং এবং ৮ নং p  ও অবিশ  p gিলর মেধ  য- কােনা dিট  pে র উtর দাও 

7. Answer any five questions from the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) What is Prārabdha Karma? 
pারb কমর্ কােক বেল ? 

(b) What do you mean by Karmavāda? 
কমর্বাদ বলেত কী েবাঝায় ? 

(c) What is Niṣkāma Karma? 
িন াম কমর্ কােক বেল ? 

(d) What does Dvādaśa-nidāna mean in Buddhist philosophy?
েবৗd দশর্েন dাদশ-িনদান বলেত িক েবােঝা ? 
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(e) What is ‘Nirvāṇa’ according to Buddhist philosophy?
েবৗdদশর্েন িনবর্াণ কােক বেল ? 

(f) What is Paradox of Hedonism? 
সুখবােদর েহঁয়ালী িক ? 

(g) What is moral action? 
নিতক িkয়া কােক বেল ? 

(h) What do you mean by deontological ethics?
কতর্ব মুখী নিতক মতবাদ বলেত কী েবােঝা ? 

(i) What is Categorical imperative? 
শতর্হীন অনুjা কােক বেল ? 

(j) What is Psychological Hedonism?
মনsািttক সুখবাদ কী ? 

  
8. Answer any two questions from the following:

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
5×2 = 10

(a) Show the distinction between Sakāma Karma and Niṣkāma Karma.
সকাম কমর্ ও িন াম কেমর্র মেধ  পাথর্ক  কেরা। 

(b) Write a note on Cārvāka Ethics. 
চাবর্াক নীিততtt সmেকর্ টীকা েলেখা। 

(c) Explain different kinds of Hedonism.
সুখবােদর িবিভn pকারgিল িক িক ? 

(d) What is the object of moral judgement?
নিতক িবচােরর িবষয় িক ? 

  
9. What are the four ends of human life? Explain their interrelationship. 

মানবজীবেনর চারিট পুrষাথর্ িক িক ? তােদর পারsিরক সmকর্ ব াখ া কেরা। 
2+13

  
10. Distinguish between Anuvratas and Mahāvratas according to Jaina ethics. 

জন নীিততtt অনুসাের অনুbত ও মহাbেতর মেধ  পাথর্ক  কেরা। 
15

  
11. Explain and examine Bentham’s Utilitarianism. State the fundamental difference 

between Bentham and Mill’s ethical theories.  
েবnােমর উপেযাগবাদ সিবচার ব াখ া কেরা। েবnাম ও িমেলর নিতক তেttর মূল পাথর্ক  উেlখ কেরা। 

10+5

  
12. Discuss critically Kant’s ethical theory. 

কােnর নিতক মতবাদ সিবচার আেলাচনা কেরা। 
15

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script.  

 ——×—— 
 


